


Wat doen de ROM’s?

De ROM’s investeren in innovatieve en snelgroeiende bedrijven, vanuit eigen fondsen en fondsen in 
beheer.

De ROM’s zijn verantwoordelijk voor het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven naar en in 
hun regio.

De ROM’s stimuleren innovatie in het mkb op het gebied van onder meer gezondheid, duurzaamheid, 
veiligheid, topsectoren, smart industry en circulaire economie.

De ROM’s versterken het ecosysteem in hun regio door het aanjagen van samenwerkingsverbanden 
tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden.

De ROM’s zijn de linking pin tussen Rijk en regio op economisch terrein (Invest-NL; KIA’s etc).
De meeste ROM’s zijn inmiddels ook actief op het gebied van internationalisering en 

handelsbevordering.

Evaluatie 2016: “Als de ROM’s nog niet zouden bestaan zouden ze onmiddellijk moeten worden 
uitgevonden”.



InnovationQuarter in a nutshell

 Wij zijn de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland

 Missie: Het duurzaam versterken van de economische structuur in de 
regio en het innovatief vermogen van Zuid-Holland ontsluiten

 Initiële kerntaken: Investeren, Internationaliseren en Innoveren

 Focus op 9 kernsectoren (energie, circulair, hightech, aerospace, 
maritiem, IT, cybersecurity, life sciences en horticulture)

 We zijn een publieke onderneming (privaat met publieke 
aandeelhouders)



Taken InnovationQuarter

We financieren vernieuwende en snelgroeiende bedrijven 
(InnovationQuarter Investeren)

We assisteren buitenlandse bedrijven bij het landen in Zuid-Holland en 
onze MKB-bedrijven bij grenzeloos ondernemen
(InnovationQuarter Internationaliseren)

We realiseren samenwerkingsverbanden tussen innovatieve 
ondernemers gericht op nieuwe business (InnovationQuarter 
Innoveren) 

Méér dan een verbinder en aanjager, méér dan een 
acquisitieorganisatie en méér dan een investeerder.







 







Evaluatie 2017 & Innovatiekracht 

“Met de komst van InnovationQuarter is de uitvoeringskracht op het gebied van 

economische structuurversterking en innovatiestimulering sterk toegenomen en is de 

samenwerking in Zuid-Holland aanzienlijk gegroeid.”

TerugblIQ & VooruitblIQ / investeren & innoveren in Zuid-Holland 

Regionale innovatie-index 2017 versus 2014 

 

  Ranking 2017   Ranking 2014

1 Noord-Brabant   Noord-Brabant 

2 Zuid-Holland   Utrecht 

3 Noord-Holland   Limburg 

4 Gelderland   Noord-Holland 

5 Utrecht   Gelderland 

6 Flevoland   Overijssel 

7 Limburg   Groningen 

8 Overijssel   Friesland 

9 Friesland   Drenthe 

10 Groningen   Flevoland 

11 Drenthe   Zeeland 

12 Zeeland   Zuid-Holland 
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